Mesačník KCN BA
08-09/ 2021
ročník 12, číslo 2.

Pastorácia nepočujúcich v Bratislavskej arcidiecéze
o.z. Kresťanské centrum nepočujúcich – Bratislava (KCN BA)

Pápež František na Slovensku
12. - 15. september 2021

Milovaní nepočujúci bratia a sestry.
S veľkou radosťou sa dňa 4. júla 2021 niesla po Slovensku správa,
ktorú vyslovil pápež František po modlitbe Anjel Pána na námestí sv.
Petra vo Vatikáne. Pápež František vtedy povedal:
„Mám radosť oznámiť, že od 12. do 15. septembra, ak Pán Boh dá,
prídem na Slovensko na pastoračnú návštevu.”
Na okamžitú radostnú reakciu skupiny slovenských pútnikov,
prítomných na Námestí sv. Petra so štátnymi vlajkami, zareagoval
Svätý Otec spontánnymi slovami: „Tamtí Slováci sú spokojní!”
Ďalej pokračoval:
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„[Prídem 12. septembra] popoludní. Pred tým budem
koncelebrovať v Budapešti záverečnú svätú omšu Medzinárodného
eucharistického kongresu.
Ďakujem zo srdca všetkým, ktorí pripravujú túto cestu a modlím sa
za nich. Modlime sa všetci za túto cestu a za ľudí, ktorí pracujú na
jej organizovaní.“
PROGRAM:
12. september
- príchod na Slovensko z Budapešti
- stretnutie s nunciom
- stretnutie s bratmi jezuitmi
13. september
- oficiálne prijatie vládnymi predstaviteľmi SR
- stretnutie s biskupmi, kňazmi a rehoľníkmi v bratislavskej
katedrále sv. Martina
- stretnutie so sestrami Matky Terezy v Petržalke
14. september
- gréckokatolícka liturgia (sv.omša) v Prešove
- stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX.
- stretnutie s mládežou v Košiciach (štadión Lokomotíva)
15. septembra
- slávnostná sv. omša v Šaštíne
- odlet zo Slovenska do Vatikánu
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Aj my nepočujúci sme s veľkou radosťou prijali správu, že
pápež František príde na Slovensko. Hneď po zverejnení verejného
programu sa začali organizačné plány našej účasti na stretnutí sa s
pápežom.
Pôvodne sme sa chceli zúčastniť na programe v Košiciach na
Lokomotíve (stretnutie pápeža s mládežou) a na záverečnej slávnostnej
sv. omše v Šaštíne. Avšak pre nízky záujem na košickom programe sme
sa rozhodli, že organizáciu sústredili len na program v Šaštíne, kde sa
nás pre COVID obmedzenia zo Slovenska prihlásilo 30 osôb a 3 osoby
z Českej republiky.

Sme radi, že sa nám podarilo vybaviť účasť v ZŤP sektore, kde
budeme môcť na pápeža pozerať veľmi blízko = budeme stáť priamo
pred hlavným oltárom (obrázok hore).
Aj touto cestou chcem poprosiť všetkých nepočujúcich, aby ste vo
svojich modlitbách prosili dobrého Pána Boha, aby požehnával túto
apoštolskú cestu pápeža Františka na Slovensku. Nech všetkým
ľuďom našej krajiny prinesie táto návšteva lásku a vieru v Boha,
pokoj do srdca a túžbu po vzájomnom zmierení.
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Informácie pre registrovaných na pápeža
v Šaštíne
15. september 2021
Aj touto cestou chcem informovať všetkých nepočujúcich,
ktorí sa prihlásili ísť 15. septembra do Šaštína na program a sv. omšu
s pápežom Františkom, aby si pozorne prečítali nasledujúce
informácie:
STRETNUTIE A ODCHOD AUTOBUSU:
• 15. september (streda)
• stretnutie pri kostole sv. Trojice o 05:30 ! ! !
• všetky cesty a sektory v Šaštíne sa zatvárajú o 08:00 hod.
• sv. omša v Šaštíne začína o 10:00 hod.
ČO SI MUSÍM ZOBRAŤ SO SEBOU:
• Občiansky preukaz
• Zdravotnú kartičku
• Kartičku ZŤP/S
• Lieky ktoré užívam
• Oblečenie do chladnejšieho počasia
• Pršiplášť / dáždnik
• Čiapku a slnečné okuliare
• jedlo (na 8 hod.)
• vodu (na 8 hod.)
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Sv. omše v TV Lux aj v Posunkovom jazyku
Na katolíckej TV Lux budú pravidelne vysielané sväté omše
v Posunkovom jazyku. Tieto sv. omše budú vždy v druhú sobotu
v mesiaci v kaplnke TV Lux, a to v čase o 16:00 hod. Všetci, ktorí
môžete prísť aj osobne do kaplnky a pomôcť tlmočiť / čítať čítanie, ste
srdečne pozvaní.
Program sv. omše v TV. Lux - DRUHÁ SOBOTA MESIACA O 16:00
HOD.:
•
•
•
•

11. septembra
9. október
13. novembra
11. decembrta
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Dobrovoľná zbierka na renováciu kaplnky sv. Rozálie
Kaplnka sv. Rozálie, kde mávame naše pravidelné Sv. Omše, je v zlom
technickom stave. Preto sme sa rozhodli, že ako KCN BA prispejeme na
jej renováciu. Ide o dobrovoľnú zbierku, ktorá bude určená na výmaľbu
kaplnky a na zakúpenie nových a lepších LED
reflektorov

Predbežný odhadovaný výpočet nákladov:
Farba + tech. materiál – cca 400 €
LED osvetlenie –300 € (už bolo zakúpené v sume 300 €)
Architektonický prieskum – cca 2000 €

Aktuálne vyzbieraná suma k 31. augustu 2021
* 1453,44 € *
* Veľká vďaka všetkým dobrovoľným darcom! *

August - September 2021
6

... Pravidelné stretnutia a oznamy ...
SVÄTÁ OMŠA
Kostol Zvestovania Pána (Františkáni)
Františkánske námestie, Bratislava.

SVÄTÁ SPOVEĎ
Pred každou svätou omšou 30 min.

12./ 19./ 26. september 2021
a 03. október 2021
o 16:00 hod.

BIBLICKÁ HODINKA

! ! ! MIMORIADNA ! ! !
15. september 2021 o 10:00 hod.
ŠAŠTÍN s pápežom

Počas „Čaju o ŠTVRTEJ“
výklad nedeľných čítaní z Písma,
trvanie 10 - 20 minút

„ČAJ O ŠTVRTEJ“ – Františkánsky kláštor – vstup cez novú vrátnicu kláštora
- štvrtok o 16:00 – 18:00 > > > 09. a 30. septembra 2021 < < <

POSEDENIE (ak to pandemická situácia dovolí) – > > 3. október 2021 < <
- neformálne stretnutie sa koná po skončení sv. omše
- informujeme sa o plánovaných akciách, oslavujeme sviatky a iné dobré veci...
OSLÁVENCI - August a September 2021
Narodeniny: Marta Spasičová, Zdenka Bobocká, Mária Vojtkovská, Mária Hlúšková,
Pavol Beňo, Ľudmila Marčeková, Anna Revúcka, Vladimír Prokop
Meniny: Claire Grdiničová, Helena Rompfová, Sylvia Grdiničová, Linda Svoradová
Marjana Jahnová, Mária Hlúšková, Mária Šarlayová, Mária Vojtkovská, Zdenka
Bobocká, Ľudmila Marčeková

RÔZNE
• Dňa 15. septembra odchádzajú autobusom všetci registrovaní nepočujúci na program
s pápežom do Šaštína už o 05:30 hod. od Kostola sv. Trojice (Dom Quo Vadis).
o.z. KCN BA, Františkánska 2, Bratislava 811 01, IČO: 422 624 70
(vstup z Františkánskeho námestia – vrátnica kláštora)
Web: www.kcnba.nawebe.net mail: kcn.bratislava@gmail.com Web: www.nepocujuci.fara.sk
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